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Najnowszy numer Kuriera Transgranicznego
stanowi podsumowanie działań realizowanych w
okresie od lipca 2016 do marca 2017. W tym
czasie zatwierdzone zostały m.in. projekty
flagowe, projekty z I oraz II osi priorytetowej, jak
również mikroprojekty. Zapraszamy do lektury.
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Szkolenia dla potencjalnych
wnioskodawców
Druga połowa października 2016 to czas intensywnych
szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, ubiegających się
o dofinansowanie projektów w ramach II i III osi
priorytetowej program.

W dniach 18-19.10.2016 pracownicy Wspólnego Sekretariatu
Technicznego, przedstawiciele Kontrolera Narodowego oraz
pracownicy Regionalnych Punktów Kontaktowych prowadzili
dwudniowe szkolenie w Liptowskim Mikulaszu. Natomiast
tydzień później w dniach 25-26.10.2016 ten sam cykl szkoleń
prowadzony był w Szczawnicy po polskiej stronie.

W ciągu dwóch dni udało się przeszkolić ponad 60
wnioskodawców. Szkolenia miały na celu praktyczne
przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do pracy nad
przygotowaniem partnerskiego projektu i wnioskiem
o dofinansowanie – od pomysłu po ocenę, ze wskazówkami
na co zwrócić szczególną uwagę i o czym pamiętać. Szkolenia
składały się z modułu ogólnego oraz warsztatowego. Pierwszy
zawierał najważniejsze informacje niezbędne do złożenia
wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu
inwestycyjnego. Drugi był poświęcony pracy z generatorem
wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania
i składania wniosków o dofinansowanie.

Przypominamy, że cały czas Wspólny Sekretariat Techniczny
prowadzi również konsultacje mailowe dla potencjalnych
wnioskodawców.

Projekty zatwierdzone w 2016 roku
W dniach 28 – 29 września 2016 roku w Rzeszowie odbyło
się posiedzenie Komitetu Monitorującego na którym
zatwierdzone zostały następujące projekty:
Projekty flagowe
Decyzją Komitetu Monitorującego zatwierdzone zostały 4
projekty
flagowe
dla
których
łączna
wartość
rekomendowanego dofinansowania wynosi 13 018 884,54
euro. Projekty realizowane będą w ramach I osi priorytetowej
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza oraz III osi priorytetowej Rozwój
edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowa
lista
zatwierdzonych
projektów flagowych dostępna jest na
stronie Programu w zakładce Wyniki
naborów.

Projekty drogowe
W ramach działań z II osi priorytetowej Zrównoważony
transport transgraniczny Komitet Monitorujący zatwierdził
7 projektów drogowych o łącznej wartości dofinansowania
wynoszącej 33 316 132 euro.

Szczegółowa
lista
zatwierdzonych
projektów drogowych dostępna jest na
stronie Programu w zakładce Wyniki
naborów.

Projekty zatwierdzone na początku 2017 r.

Szczegółowa lista zatwierdzonych projektów z dziedzictwa
dostępna jest na stornie Programu w zakładce Wyniki
naborów.

Nabory wniosków o dofinansowanie
zakończone
Nabór na projekty w II osi priorytetowej
30 listopada 2016 zakończył się nabór na projekty w II osi
priorytetowej Programu „Zrównoważony transport
transgraniczny”, celu szczegółowego "Zwiększanie
dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez
rozwój transportu multimodalnego". Do Wspólnego
Sekretariatu Technicznego wpłynęły 2 wnioski. Lista
złożonych wniosków dostępna jest na stronie internetowej
programu w zakładce Wiadomości. Trwa proces oceny
złożonych wniosków. Dostępna alokacja na nabór wynosi
2,17 mln euro. Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na
którym zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru wniosków
do dofinansowania planowane jest w maju 2017 roku.
Nabór na projekty w III osi priorytetowej
30 listopada 2016 to również data zakończenia naboru
wniosków dla III osi priorytetowej Programu „Rozwój
edukacji i uczenia się przez całe życie”. Do Wspólnego
Sekretariatu Technicznego wpłynęło łącznie 12 wniosków,
które prezentujemy w zakładce Wiadomości. Dostępna
alokacja na nabór wynosi 4,23 mln euro, decyzja w spawie
zatwierdzenia listy projektów również zostanie podjęta
podczas posiedzenia KM w maju.

Mikroprojekty
Nabór na mikroprojekty zakończony

Podczas niedawnego posiedzenia Komitetu Monitorującego
W dniach 15 – 16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu,
zatwierdzona została lista 19 projektów z I osi priorytetowej
Projekty: dziedzictwo kulturowe
Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach I osi
priorytetowej Programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
wpłynęło łącznie 58 wniosków. Zatwierdzonych zostało 19 z
nich.

We wrześniu 2016 roku zakończył się nabór na mikroprojekty
w ramach I i III osi priorytetowej. Nabory prowadzone były
przez partnerów projektów parasolowych:
- Euroregion Karpacki i Preszowski Kraj Samorządowy
-Euroregion Tatry, Preszowski Kraj
Samorządowy oraz Żyliński Kraj Samorządowy
- Euroregion Beskidy i Żyliński Kraj Samorządowy
Lista zatwierdzonych mikroprojektów
Euroregion Beskidy i Żyliński Kraj Samorządowy
7 grudnia 2016 roku w Siedzibie Żylińskiego Kraju
Samorządowego odbyło się II posiedzenie komitetu ds.

mikroprojketów. Podczas spotkania zatwierdzono listę 22
wniosków o dofinansowanie w ramach I Oś priorytetowej
oraz 2 wnioski w ramach III osi priorytetowej.

Szczegółowa
lista
zatwierdzonych
wniosków o dofinansowanie w ramach I i
III osi priorytetowej dostępna jest na
stronie Programu w zakładce Wyniki
naborów.
Euroregion

Karpacki i Preszowski

Kraj

Samorządowy

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7
lutego 2017 roku w siedzibie Preszowskiego Kraju
Samorządowego zatwierdzono do dofinansowania, 39
wniosków w ramach I osi oraz 10 wniosków w ramach 3 osi.

Lista zatwierdzonych mikroprojektów
wraz z łączną kwotą dofinansowania
podana jest na stronie w zakładce
Wyniki naborów.

W ramach realizowanych projektów drogowych w ciągu 2
lat zostanie zbudowanych oraz zmodernizowanych około
100 kilometrów dróg. Na ten cel z Programu Interreg
Polska Słowacja 2014 – 2020 przekazanych zostanie ponad
33 mln euro.

Euroregion Tatry, Preszowski Kraj
Samorządowy oraz Żyliński Kraj Samorządowy
Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów, które
odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu "Tatry"
w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r.,
zatwierdzonych zostało 35 wniosków o dofinansowanie.

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do
dofinansowania złożonych w ramach
projektu parasolowego pn. „Łączy nas
natura i kultura” dostępna jest na
stronie internetowej Programu.

PRZYPOMINAMY: pytania dotyczące programu
i naborów można zgłaszać za pomocą formularza
kontaktowego umieszczonego na stronie programu w
zakładce
Kontakt
albo
mailem
na
adres
kontakt@plsk.eu. Informacji udzielają także Regionalne
Punkty Kontaktowe – dane teleadresowe Regionalnych
Punktów Kontaktowych znajdują się w zakładce Znajdź
Punkt Informacyjny.

Szczegółowe
informacje
dotyczące
projektów prezentowane są na stornie
internetowej Programu.

Uroczyste przekazanie umowy na projekt
flagowy
Umowy na projekty drogowe podpisane
Z radością informuje iż wszystkie 7 umów na projekty
drogowe zostało podpisanych. Uroczyste „wbicie pierwszej
łopaty” już wkrótce. O tych wydarzeniach będziemy
informować na naszej stronie internetowej jak i profilu FB.

15 lutego 2017 r. w Dworze Starostów w Muszynie miało
miejsce uroczyste przekazanie umowy na dofinansowanie
projektu flagowego „Uzdrowiska pogranicza polskosłowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary
realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli
rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny
Popradu”. Pętla rowerowa będzie miała długość ponad 230
km, a wartość dofinansowania to ponad 4,3 mln €.

Z ramienia Ministerstwa Rozwoju podpisaną umowę
przekazał Adam
Hamryszczak –
Podsekretarz
Stanu.
W imieniu partnera wiodącego projektu - Związku Gmin
Krynicko-Popradzkich w Muszynie - umowę odebrali
Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz dr Jan Golba
Burmistrz Muszyny.

Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach.
Informacja o przekazaniu umowy pojawiła się na stornie
Ministerstwa Rozwoju, w gazetach (GW, Gazeta PL) oraz w
radio.

Plan działań na 2017 rok

Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i
krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz
obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i
samowypływy wody mineralnej. Docelowo działania powinny
doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polskosłowackiej marki uzdrowisk popradzkich.
Projekt budowy pętli rowerowej to duży sukces naszego
Programu Interreg Polska Słowacja 2014 – 2020. Projekt
przyczyni się do rozwoju unikalnej infrastruktury
turystycznej, która będzie pozytywnie oddziaływać na
pozostałe
obszary
m.in.
profilaktykę
zdrowotną,
kształtowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie
oraz rozwój partnerstwa bo obu stronach granicy.

W 2017 roku kładziemy szczególny nacisk na pogłębienie
współpracy z beneficjentami Programu. Chcemy rozwijać już
istniejące partnerstwa, jak również nawiązać nowe relacje z
przedstawicielami takich grup jak organizacje pozarządowe,
społeczne, czy fundacje. Chcąc wyjść naprzeciw
oczekiwaniom naszych partnerów proponujemy udział w
Forum Partnerskim, o którym kilka słów poniżej
Kwiecień 2017 to początek szkoleń dla wnioskodawców i
beneficjentów projektów głównie z obszaru inwestycji
drogowych i projektów flagowych. Pierwsze szkolenia dla
beneficjentów Programu planowane są w drugiej połowie
kwietnia zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie granicy.
Dla wnioskodawców szkolenia z zakresu projektów
drogowych planowane są w drugiej połowie maja 2017.
Kierując się hasłem „partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w
połowie maja 2017 zapraszamy do udziału w naszym
nowym wydarzeniu - Forum Partnerskie Programu
Interreg Polska Słowacja 2014 – 2020. Forum Partnerskie to
dwa dni szkolenia z zakresu komunikacji, nawiązywania
nowych kontaktów oraz budowania partnerstwa. Podczas
Forum każdy z uczestników będzie miał możliwość zabrania
głosu we wspólnej dyskusji, podzielić się swoimi

doświadczeniami odnośnie Programu oraz zaprezentować
pomysł na projekt. Forum będzie pierwszym krokiem w
procesie tworzenia zróżnicowanych partnerstw, które
następnie przełożą się na nowatorskie pomysły projektowe.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony
internetowej Programu oraz profilu na facebooku, na
którym będą publikowane dalsze informacje dotyczące
planowanych wydarzeń. W tym Forum Partnerskie oraz
Dni Europejskiej Współpracy 2017.

Nowi pracownicy w WST

Warto wspomnieć iż na początku maja 2017 planowane jest
kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym
zatwierdzone zostaną projekty z II i III osi priorytetowej.
W drugiej połowie czerwca 2017 oraz na początku lipca 2017
planowane są szkolenia z obszaru dziedzictwa i edukacji.
Szkolenia te będą przeznaczone dla beneficjentów Programu.
Okres od czerwca do sierpnia 2017 roku to czas intensywnych
prac związanych z naborami, oceną oraz kontraktacją
projektów. Działania dotyczyć będą głównie projektów z II
osi priorytetowej. W sierpniu i wrześniu 2017 planowane są
również szkolenia dla wnioskodawców projektów z obszaru
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szkolenia te będą
rozwinięciem współpracy powstałej podczas Forum.

Nowy Rok 2017 to również nowe twarze w naszym zespole.
Pragniemy serdecznie powitać nowe koleżanki i kolegów na
pokładzie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu
Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020. Partnerów
Programu oraz naszych beneficjentów zapewniamy o pełnej
gotowości do działania oraz dużej ilości pozytywnej energii.

We wrześniu 2017 jednym z głównych wydarzeń będzie
udział w Dniu Współpracy Europejskiej 2017
(European Cooperation Day). To doroczne święto projektów
realizowanych w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej. W tym roku hasłem przewodnim
jest „To go far, go together”.

Przypominamy, że dane kontaktowe do pracowników WST
znajdują się na stronie internetowej Programu w zakładce
Kontakt.

Jak co roku Wspólny Sekretariat Techniczny razem z
parterami Programu Interreg V-A Polska Słowacja chce
aktywnie promować sukcesy projektów realizowanych na
obszarze polsko słowackiego pogranicza. Niech obchody Dnia
Współpracy Europejskiej 2017 w formie wielokulturowego
wydarzenia będą naszym wspólnym świętem i okazją do
zaprezentowania efektów transgranicznej współpracy.
Szczegóły dotyczące wydarzenia pojawią się już w wkrótce na
naszej stronie internetowej!

